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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
We mogen terugkijken op een mooie jaarvergadering, waar we op een 
bescheiden manier afscheid genomen hebben van Ger Heijligers als 
voorzitter en Geert Cox als vice-voorzitter. Op de openingsavond zullen we 
hier nog uitgebreid bij stilstaan. Mooi dat we weer kunnen gaan starten met 
de nodige activiteiten in april. Morgen staat het paaskienen op het 
programma, volgende week donderdag na de training de pubquiz en aan het 
einde van de maand volgt de finale van de jeu de boules 2021. Na 2 jaar 
mogen we eindelijk weer activiteiten organiseren in het clubhuis. Ben erbij en 
ontmoet elkaar in Huize Unicum! Ik ben er zeker bij, jullie ook? 
 
Sander Huijs 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEU DE BOULES 2022 
Alvorens we beginnen aan het nieuwe seizoen zal eerst nog 
de finale van 2021 gespeeld worden. Op 28 april zal deze 
gespeeld worden waarvoor zich Koen Lenssen,Hay Bos, Jan 
Vermeer en Ben van Baal zich geplaatst hebben. 
Er zal om 19.00 uur gestart worden. En er zal voor een 
Frans hapje gezorgd worden. 
 
Voor dit jaar willen we op 5 mei starten met een nieuwe 
competitie . We verzoeken de mensen die hieraan willen 
deelnemen zich voor 2 mei a.s. opgeven bij Huub Lankreijer 
zodat die tijdig een indeling kan maken. Als iedereen dan zijn 
wedstrijden gespeeld heeft hopen we op 7 juli de finale te 
kunnen spelen.
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VERJAARDAGEN 
De volgende personen zijn jarig: 
 

02-04  Rinus Janssen  (82) 
02-04  Danny Schoester (26) 
04-04  Louis Saris  (74 
05-04  Geert Cox (42) 
14-04  Mw. Bos-Donders (75) 
16-04  Piet Hendricks (74) 
16-04  Ger Heijligers (63)  
23-04  Mw Cox-Pookongsaen (41) 
24-04  Toon Jacobs (83) 
02-05  Marc Bloemen (55) 
  

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 

 

KEUKENDIENST  

    
07-04 Carlo Jacobs 
14-04 Theo Thommassen  
21-04 Ton Schnitzler 
28-04 Jan Vermeer 
05-05 Piet Philipsen 
12-05 Carlo Jacobs 
19-05 Theo Thommassen 
26-05 Theo Hoeben 
02-06 Ton Schnitzler 
09-06 Jan Vermeer 
16-06 Piet Philipsen 
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PAASKIENEN 

Op vrijdag 8 april a.s. zal het traditionele Paaskienen weer plaatsvinden. De SOC zal ongetwijfeld weer voor mooie 
prijzen zorgen en rond de klok van 20.30 uur zal onze spreekstalmeester de eerste getallen omroepen. Twee 
kaarten kosten €7,- en voor 3 kaarten €10,- 
Leden, leden van VC Unicum, familieleden en partners (vanaf 16 jaar) zijn van harte welkom voor deze gezellige 
avond! 
 
 

PIET HENDRICKS 40 JAAR LID 
Afgelopen vrijdag 1 april jl. was Piet Hendricks 40 jaar lid van de SVO! Piet is tot op de dag van vandaag nog 
steeds actief betrokken bij de SVO, met name in en rondom Huize Unicum. 
Onze kersverse voorzitter Sander Huijs heeft hem 1 april bezocht en een mooie bos bloemen overhandigd. Piet 
van harte gefeliciteerd met je jubileum en dank voor al je inzet! 
 
 

SLUITINGSMIDDAG/AVOND 
We hebben de bedoeling om op zaterdagmiddag 2 juli a.s. vanaf 17.00 uur een wandeltocht te organiseren voor 
de hele familie. Onderweg zal er een versnapering zijn en na afloop wat te eten ( i.p.v.  snert). 
Omdat er een en ander besteld moet worden verzoeken we voor 15 juni je op te geven bij een van de SOC 
leden. 
 
 

NK VELDVOETBAL 2022 
Na enkele jaren van afgelastingen wordt er in 2022 weer een NK veldvoetbal georganiseerd. Dit jaar zal het NK 
gespeeld worden op zaterdag 25 juni 2022 op de velden van Beuningse Boys, Ooigraaf 2 te Beuningen (GLD). 
Er zal 7 tegen 7 gespeeld worden op half veld. 
Heb jij zin om mee te doen? Stuur dan voor 15 april een mailtje naar de elftalcommissie via 
koen.lenssen@svovenlo.nl. 
 
 

IN MEMORIAM JAN  de FEYTER 
Ons Lid van Verdienste 
 
JAN DE FEYTER 
 
is op  18 maart j.l.  op 89-jarige leeftijd overleden. Jan  is vanaf 1966 lid van onze vereniging en een verdienstelijk 
scheidsrechter op de voetbalvelden geweest. Bijzonder is zijn betrokkenheid bij onze vereniging met name bij het 
organiseren van jubilea. Dit is een belangrijke reden waarom hij benoemd is tot Lid van Verdienste. Toen hij vanuit 
Velden naar Oirschot is verhuisd is hij lid geworden van onze collega-vereniging te Eindhoven. Meehelpen en 
meedenken is in zijn bloed blijven zitten; wat er toe heeft geleid dat hij zowel Lid van Verdienste is geworden van 
COVS Eindhoven als het landelijke COVS. Jan heeft heel lang trouw onze jaarvergaderingen met veel 
belangstelling bezocht.   Je hebt bij Jan steeds gevoeld dat hij onze vereniging een warm hart toedraagt. 
Wij wensen zij vrouw  Joke, kinderen en kleinkinderen  veel sterkte toe met dit verlies. 
 
 

WIM STEECHS 
Graag willen we  jullie bedanken voor de grote belangstelling bij het afscheid van Wim vooral Hay voor de mooie 
woorden bij dit afscheid. Het heeft ons goed gedaan 
 
Jo Steechs, kinderen en kleinkinderen 
 
P.S. 1 april jl. zou Wim 40 jaar lid van onze vereniging zijn geweest. Op die dag heeft Hay Bos namens onze 
vereniging Jo een bos bloemen overhandigd 
 
 

mailto:koen.lenssen@svovenlo.nl
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JAARVERGADERING 25 MAART  
Op een redelijk goed bezochte vrijdagavond werd iedereen weer meegenomen in het wel en wee van de SVO in 
het afgelopen kalenderjaar. Met gepaste trots kijken we bijvoorbeeld terug op de introductie van een eigen 
kledinglijn en kijken we vol positieve energie uit naar de komende tijd. Ger en Geert: nogmaals hartelijk dank voor 
jullie jarenlange inzet voor het bestuur! We wensen de nieuw verkozen bestuursleden John Ruinard en Lidwien 
Hummelink heel veel succes in de komende termijn. Dank aan iedereen die bij de jaarvergadering was!  
 
 

SPELERS KENNEN DE REGELS EN DE SCHEIDSRECHTER PAST ZE TOE! 
Dit is de slogan van de nieuwe spelregelposter van de SVO! Na de vele positieve reacties op de poster die aan het 
begin van het seizoen is gepubliceerd, heeft de commissie verbetering arbitrage tijdens de winterstop niet 
stilgezeten. Door inspiratie op te doen vanuit de verschillende spelregelavonden bij de voetbalverenigingen, is er 
een selectie gemaakt van punten die wij graag nog eens extra willen verduidelijken of onder de aandacht willen 
brengen. Het resultaat is deze poster, die weer in ieder scheidsrechterslokaal, voetbalkantine en sportpark 
opgehangen kan worden! Want de spelers kennen de regels en de scheidsrechter past ze alleen toe! 
Heb jij zelf ook ideeën voor onderwerpen op de poster, of zijn er spelregels waar jij graag wat meer informatie over 

wilt ontvangen? Informeer dan even bij een van onze leden, of stuur een mailtje aan cva@svovenlo.nl. 
 
 

CURSUS VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER IN ONS CLUBHUIS 
Afgelopen maandag is er een cursus verenigingsscheidsrechter gestart in ons clubhuis. 16 
verenigingsscheidsrechters van clubs uit de buurt hebben onder de bezielende leiding van KNVB-docent Danny 
van Veenendaal kennis gemaakt met arbitrage. Verschillende clubs kunnen nog wel wat praktijkbegeleiders 
gebruiken. Heb je zin om af en toe een keer een scheidsrechter te begeleiden op zaterdag of zondag, stuur dan 
even een berichtje naar cursus@svovenlo.nl. Dan kunnen we clubs die verlegen zitten om begeleiders helpen om 
de kwaliteit van hun verenigingsscheidsrechters te verbeteren. Maandag 30 april is de tweede bijeenkomst en 
hopelijk hebben we eind juni 16 gelukkige cursisten die de cursus met succes hebben afgerond! 
 
 

MASITA KLEDING 
Afgelopen jaar hebben we een prachtige kledinglijn geïntroduceerd in samenwerking met Masita. Graag willen we 
iedereen eraan herinneren dat ondanks dat de eerder aangeboden pakketvormen voor de kledinglijn niet langer 
besteld kunnen worden, is het nog wel mogelijk is om via de SVO een bestelling bij Masita te plaatsen tegen een 
aantrekkelijke korting. Heb jij nog een aanvulling van je sportkleding nodig? Of wil jij naast de training op 
donderdag zelf ook trainen en heb je daar materialen voor nodig? Kijk dan op www.masita.com, noteer welk(e) 
product(en), kleur(en) en maat je wilt bestellen en stuur dit via de mail door naar Huub Lankreijer 
(huub.lankreijer@svovenlo.nl). 
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OM TE NOTEREN  
 8 april 2022  Paaskienen  
14 april 2022  SVO Pubquiz 
22 april 2022  DK Spelregels in Beegden 
28 april 2022  Finale Jeu de Boules 2021 
23 juni 2022  SVO Pubquiz 
25 juni 2022  NK Veldvoetbal te Beuningen 
02 juli 2022  Familiewandeling. 
 

SPONSOREN 
Weet je nog iemand die sponsor wil worden van de S.V.O.? Laat het Huub Lankreijer weten en we maken er werk 
van. De S.V.O. is toch van ons allemaal en door meer sponsoren kunnen we de belangen van de scheidsrechters 
beter behartigen. 
 
 

 


